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Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare  
 

Förord 
Dressyrtävlingar och integrerade klasser för ryttare med funktionsnedsättning anordnas i enlighet 

med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och 

II - Dressyr. Nedan följer en sammanställning av de tillägg och undantag som gäller 

dressyrtävlingar och integrerade klasser för personer med funktionsnedsättning. 
 

Om denna sammanställning på något sätt avviker från texten i gällande TR, gäller texten i TR. 
 

Tävlingsreglemente (TR) I Gemensamma bestämmelser 

Mom 111.9.6. 

Definitioner 

 

Pararyttare (”Para”) Med parautövare menas ryttare 

som har nedsättning av fysisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Pararyttare ska ha giltigt medicinskt 

kort för att få starta på 2* tävling eller högre i dressyr och 

sportkörning.  

Mom 125 Propositioner för 

tävling   

1.Inledninhg 

Proposition och övriga tävlingsregler ska vara tydliga, 

kortfattade och fullständiga. Proposition ska skapas i mall 

i TDB i de grenar/kombinationer av grenar som finns i 

TDB. Fler än en gren kan ingå, t ex para och dressyr, 

hoppning och dressyr, så kallad Kombinerad tävling.  

Mom 125.4 

Godkännande av proposition 

 

Propositioner som innehåller 5*/4* och/eller 3*-klasser 

gällande dressyr och hoppning, samt alla propositioner 

gällande övriga grenar, ska före tävling godkännas av 

Svenska Ridsportförbundet centralt.  

Mom 126 ”Para”  

Tävlingar på lånade hästar 

Jämngoda hästar och ponnyer av god ridhästtyp, lägst fem 

(5) år, ska ställas till förfogande av arrangören. 

Tävlingsarrangören svarar för att en utlånad häst är i 

tävlingsmässigt skick och har vana vid aktuell 

tävlingsprestation. De tävlande tilldelas lämplig häst av 

arrangören utifrån de uppgifter ryttaren lämnar i insänd 

parabilaga. Hästens uppvärmning innan ryttarens 

uppsittning ska anpassas till den svårighetsgrad hästen ska 

tävla i.  

Mom 131.1.5. ”Para” Parabilaga ska åtfölja anmälan. 

Tävlingsarrangören får skicka tillbaka anmälan om 

lämplig häst inte kan tilldelas ryttaren. 

Mom 134.3 Nummerlapp ”Para” Första siffran på nummerlappen kan ange vilken 

svårighetsgrad ekipaget startar i:  

Lätt E/Grad 1 1xx  

Lätt E/Grad 2 2xx   

Lätt D/Grad 3 3xx  

Lätt C/Grad 4 4xx  

Lätt B och högre/Grad 5 5xx  

Mom 142 Prisrosetter ”Para” Hederspris, rosett och premie tillfaller ryttaren vid 

tävling på lånad häst. 

Mom 150.2.3.1. Licenser Lektionsryttarlicenser, se moment 111.9.7 Gäller även för 

pararyttare på lånad häst …….  
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Mom 183.1.2 Tävlingsjury ”Para” Vid tävlingar för pararyttare har tävlingsjuryn 

ansvar för att endast för ryttaren godkända hjälpmedel 

används, samt gällande de lånade hästarna:  

• Tilldelningen av hästarna till ryttarna  

• Hästbyten.  

• Att hästmaterialet används korrekt.  

• Att avgöra om en tävlingshäst ska utgå om den 

under framridning eller pågående klass visar sig 

vara osäker. Om en häst genom sådant beslut blir 

utesluten, ska alla ryttare som har tilldelats hästen 

få möjlighet att rida en annan häst  

Mom 183.2 Tävlingsjury Juryn ska bestå av: Dressyr, hoppning, körning, 

funktionsnedsatt och working equitation: överdomaren, 

domaren och tävlingsledaren samt i körning även den 

tekniska delegaten 
 

 

 

Tävlingsreglemente (TR) II Dressyr 

 

”Para” = Bestämmelser som enbart gäller pararyttare vid paratävlingar och integrerade 

paraklasser 

 

Mom 201.2.1. 5*/4*-tävling ”Para” Svenskt Mästerskap, cupfinaler samt 

internationella kval. 

Mom 201.2.2. 3*-tävling ”Para” Alla grader ska erbjudas. Special Olympics bör 

erbjudas. På 3*-tävling är ryttare tillåten att i lagtävling 

och framridningsklass rida en svårighetsgrad lägre än sin 

klassificering. 

Mom 201.2.3. 2*-tävling ”Para” Alla grader ska erbjudas. Special Olympics bör 

erbjudas. På 2*-tävling är det tillåtet att starta i valfri 

svårighetsgrad. 

Mom 201.2.4. 1*-tävling ”Para” Alla grader ska erbjudas. Special Olympics bör 

erbjudas. På 1*-tävling är det tillåtet att starta i valfri 

svårighetsgrad och utan medicinskt kort. 

Mom 202.2. Dressyrprogram ”Para” Vid alla tävlingar har ryttare rätt att använda 

programläsare. Headset får användas efter godkännande av 

domaren. Programläsaren ska stå stilla vid en funktionär, 

eller vid domaren, som kontrollerar att endast 

programtexten läses. 

Mom 204.4.3. Hästars och 

ponnyers rätt att starta 

”Para” Hästar och ponnyer får tävla i samma klass. 
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Mom 207 

Kvalifikationsregler 

pararyttare ”Para” 

1.1 Kvalifikation 

❖ Följer alltid ryttaren på lånad häst från 

tävlingsarrangören, se TR I moment 126. 

Följer alltid ekipaget på egen häst.  

❖ Gäller under en period av 24 månader. 

❖ Anges vid anmälan och kunna visas upp i 

sekretariatet före start.  

❖ Kan inte ske i kürklasser.  

❖ Kan ske i klass på tävling för enbart pararyttare, 

 i paraklass på dressyrtävling eller i klass på 

dressyrtävling.  

❖ Ska ske i den svårighetsgrad eller högre som 

motsvarar ryttarens gällande medicinska kort. 

❖ Ryttaren/målsman ansvarar för sin kvalifikation.  

❖ Ryttare/ekipage som startar utan att vara kvalificerat, 

avstängs från klassen, även om det upptäcks i 

efterhand.  

 

1.2 Till 1*-tävling 

Ryttare får starta utan medicinskt kort i valfri 

svårighetsgrad. 

 

1.3 Till 2*-tävling 

Ryttare får starta i valfri svårighetsgrad. 

 

1.4 Till 3*-tävling 

För att få starta ska ryttaren, på lottad eller av arrangören 

lånad häst, eller ekipaget, med ryttaren på egen häst, 

uppnått minst 55,00% som slutresultat på 2*-tävling för 

pararyttare eller uppnått minst 55,00% som slutresultat i 

paraklass på lägst 1*-dressyrtävling eller uppnått minst 

55,00% i Lätt C eller högre klass på lägst 1*-

dressyrtävling. 

 

1.5 Till 4*/5*-tävling 

För att få starta ska ryttaren, på lottad eller av arrangören 

lånad häst, eller ekipaget, med ryttaren på egen häst, 

uppnått minst 55,00% som slutresultat på 3*-tävling för 

pararyttare, eller uppnått minst 55,00% som slutresultat i 

paraklass på lägst 1*-dressyrtävling eller uppnått minst 

55,00% i Lätt C eller högre på lägst 1*-dressyrtävling. 

Mom 207.1.6 

Till Special Olympics 

Ingen kvalificering.  
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Mom 210 Ryttarens klädsel 

och utrustning 

1. Klädsel 

1.1. ”Para” Vid 1*-tävlingar och lägre kan ridkavaj bytas 

ut mot fritidsjacka/långärmad tröja. 

Mom 210 Ryttarens klädsel 

och utrustning 

1. Klädsel 

1.9. ”Para” Vid alla tävlingar får ridstövlar bytas ut mot 

ridskor/jodphursskor och stövelskaft eller enfärgade 

shortchaps utan fransar. 

Mom 210 Ryttarens klädsel 

och utrustning 

3. Spö 

3.1 ”Para” Spö får bäras även på tävlingsbanan i 

paraklasser. 

Mom 210 Ryttarens klädsel 

och utrustning 

4. Övrigt om ryttarens 

utrustning 

5. ”Para” Pararyttare som är klassificerade har ett 

medicinskt kort som anger vilken grad ryttaren tillhör samt 

vilka hjälpmedel ryttaren får använda. De hjälpmedel som 

står angivna på det medicinska kortet får användas på alla 

paratävlingar och dressyrtävlingar. Ryttaren ska visa det 

medicinska kortet för sekretariatet och överdomaren som 

ska informera dömande domare om ryttarens hjälpmedel. 

För ryttare som inte är klassificerade och inte har ett 

medicinskt kort gäller, utöver detta reglemente, att endast 

hjälpmedel enligt lista ”Hjälpmedel godkända för alla 

Pararyttare” får användas. Se ridsport.se 

Mom 211 Hästens utrustning 

2. Betsling 

2.3 ”Para” Rids på träns. Kandar är tillåtet vid 3*/4*/5*-

tävling på egna hästar i Grad 4 och i Grad 5 då FEI Para 

Equestrian Dressage Test rids. 

Mom 212 Uppklassning 

1.3 

Uppklassning sker endast ur 1*-tävling. Ekipage som fått 

50 poäng från Lätt A-klass eller högre är uppklassad ur 

1*-tävling. Poäng delas endast ut i 2*-tävling och högre. 

Gäller inte Para 

Mom 213 Poängtabeller häst, 

ponny, para och Special 

olympic 

Publiceras på ridsport.se. 
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Mom 220 

Tävlingsarrangemang, 

Tävlingsbanor 

2. Framridningsbana 

2.5. ”Para” Minst en framridningsbana ska vara inhägnad 

av staket och försedd med reglementsenliga bokstäver. 

2.5.1. Då ekipage som tävlar i Grad 1, Grad 2 och Grad 3 

befinner sig på framridningen ska ekipage som galopperar 

göra detta på av arrangören anvisad del av 

framridningsbanan.  

2.5.2. På lånad häst är tillåten tid för framridning, minst 15 

minuter för ryttare i Grad 1, 2 och 3 samt minst 20 minuter 

för ryttare i Lätt C/Grad 4 och Lätt B eller högre/Grad 5. 

Tiden räknas från det att ryttaren är uppsutten.  

2.5.3. Uppsittning på lånad häst ska ske på av arrangören 

fastställd plats. Ryttaren räknas som uppsutten när ryttaren 

är klar att lämna uppsittningsplatsen. Särskild funktionär 

som ansvarar för uppsittningen på lånade hästar ska finnas. 

2.5.4. Egna hästar som ska tävla i Grad 1, 2 och 3 i 

paraklasser får 39 ridas 30 minuter per dag av någon 

annan än ryttaren (skritt på lång tygel före och efter inte 

inräknat). De sista 15 minuterna före start får endast 

ryttaren rida hästen. Alla hästar får skrittas på lång tygel 

av någon annan än ryttaren. Arrangör, lagledare och 

ryttare har gemensamt ansvar för att framridningstiderna 

respekteras under tävlingen. När pararyttare startar i 

dressyrklass på dressyrtävling gäller moment 220.2.4.  

Mom 220 

Tävlingsarrangemang, 

Tävlingsbanor 

3. Tävlingsbana 

3.11.”Para” Arenan ska vara säker för pararyttare som 

rider på kända och okända hästar. Om en synsvag ryttare 

är anmäld (ryttare med profil 37) bör punkterna längs 

spåret vara minst 1 meter höga och vara försedda med 

bokstäver som är minst 80 centimeter höga. Bokstäverna 

ska vara svarta på en vit bakgrund. 

Mom 233 Trav 5. ”Para” Se moment 251. 

Mom 251 Ryttarens sits ”Para” Valfritt att rida lätt eller sitta ner i trav. Ryttaren 

får växla mellan lättridning och nedsittning under 

dressyrprogammet. Ryttare vars funktionsvariation inte 

tillåter lättridning ska meddela detta vid startanmälan till 

klass där lättridning ingår i programmet. 

Mom 252 Ryttarens inverkan ”Para” Ryttare som tävlar i Grad 1, 2 och 3 får använda 

sin röst som ett hjälpmedel, såvida detta görs med måtta. 

Ryttare vars funktionsvariation inte medger tygelhållning 

med två händer, får rida på en hand. 

Mom 260 Start, Hälsning, 

Avslutning 

3. ”Para” Bibehållen tygelfattning är tillåten vid hälsning. 

Mom 260 Start, Hälsning, 

Avslutning 

5. ”Para” En medhjälpare får hjälpa ryttaren in på 

dressyrbanan till A samt får under uppvisningen uppehålla 

sig intill banan närmare än föreskrivna 10–15 meter. 

Ryttare till häst får ta emot, ur säkerhetssynpunkt, 

nödvändig hjälp efter start. 
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Mom 285 Funktionärer, 

Tävlingsledning 

3. Tävlingsjury 

”Para” Vid tävlingar för pararyttare har tävlingsjuryn 

dessutom ansvar för att endast för ryttaren godkända 

hjälpmedel används. Tävlingsjuryn har också ansvar vad 

gällande de lånade hästarna:  

• Tilldelningen av hästarna till ryttarna. Se TR I 

moment 183.1.2.  

• Hästbyten.  

• Att hästmaterialet används korrekt.  

• Att avgöra om en tävlingshäst ska utgå om den 

under framridning eller pågående klass visar sig 

vara osäker. Om en häst, av det skälet blir 

utesluten, ska alla ryttare som har tilldelats hästen 

få möjlighet att rida en annan häst. 

Mom 287 Synsvaga ryttare ”Para” Synsvaga ryttare Synsvaga ryttare får rida med 

hjälp av ropare, det vill säga en eller flera personer som är 

placerade på banan och markerar varje bokstav genom att 

ropa den så fort den är aktuell för ryttaren. Om det är flera 

ropare ska de vara placerade två meter innanför 

fyrkantsspåret. Den synsvaga ryttaren får rida ett varv runt 

fyrkantsspåret och snett igenom före start för att lyssna av 

rösterna. 
 

 

 

 

 


